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نقش پلیس راهور در مدیریت ترافیک در زمان بحران زلزله
(مطالعه موردی :شهر زرند)

تاریخ د ریافت1395/10/02 :

تاریخ پذیرش1395/11/14 :

چکید ه
بشر از ابتدای خلقت مورد آسیب مخاطرات طبیعی قرار گرفته است و همچنان با آن در
حال مقابله است .یکی از این بالهای طبیعی زلزله است که به صورت جدی شهرها و به
خصوص مساکن شهری را تحت شعاع خود قرار داده است .اما میتوان با برنامهریزیها و
روش های گوناگون خسارات و صدمات ناشی از زلزله را به حداقل رساند .پژوهش حاضر با
هدف ،بررسی نقش پلیس راهور در مدیریت ترافیک در زمان بحران زلزله انجام گرفته است
که با استفاده از روش مناسب و مرتبط به انجام آن پرداخته میشود .با توجه به ماهیت موضوع،
روش پژوهش در این تحقیق رویکردی تحلیلی-توصیفی دارد و از نوع کاربردیاست که از
دو روش کتابخانهای و میدانی و با استفاده از پرسشنامه اطالعات گردآوری شده است .حجم
نمونه با توجه به جامعه آماری که مجموعه افسران پلیس راهور در شهر زرندهستند به صورت
کل شمار انتخاب گردید ،که در نهایت ،اطالعات جمع آوری شده به وسیله ی نرم افزار آماری
 SPSSمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
نتایج یافتهها حاکی از آن است که ،دو متغیر «مدیریت ترافیک با استفاده از امکانات و
تجهیزات موجود در زمان زلزله» و «شروع عملیات مدیریت ترافیک در ساعات اولیه زلزله» در
سطح نامناسبی در راستای اقدامات پلیس در زمان بحران زلزله قرار دارند.

واژگان کلیدی :پلیس راهور ،مدیریت ترافیک ،زلزله ،بحران ،شهرزرند.
-1دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا وبرنامهریزی شهری ،دانشگاه پیام نور رضوان شهر ،یزد ،ایران( ،نویسنده مسئول)،
 09132983909ایمیلsajedrezazadeh@gmail.com:

-2کارشناس ارشد مدیریت ترافیک ،دانشگاه علوم انتظامی امین

نقش پلیس راهور در مدیریت ترافیک در زمان بحران زلزله (مطالعه موردی :شهر زرند)

ساجد رضازاده ، 1محمد علی مالیی
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مقدمه

وقوع بالیای طبیعی ،همانند سیل و زلزله ،توفان و گردباد اغلب مواردتأثیرات مخربی

بر سکونتگاههای انسانی باقی گذارده است و تلفات سنگینی بر ساکنان آنها وارد

ساخته است و ساختمان ها ،زیرساختها را نابود کرده و عوارض اقتصادی و اجتماعی
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پردامنهای بر جوامع و کشورها تحمیل کرده است.آسیبپذیریسکونتگاههای انسانی

نسبت به بالیای طبیعی ،در نتیجه تمرکز جمعیت و فعالیت های اقتصادی در نواحی
وسیع و متراکم وضعیت نابسامان و بیقاعدهسکونتگاههای ساکنان کم درآمد نواحی

شهری و روستایی ،به طور مداوم افزایش یافته است .دامنه خسارتی که یک سانحه به
وجود میآورد ،تنها وابسته به قدرت ویرانگری آن نیست.

بحران یعنی وجود یک وضعیت غیر عادی؛ وضعیتی که جامعه به عنوان یک سیستم

در شرایط عمومی آن حالت را ندارد .بحران یک واقعیت وجودی است ،بدین معنی که

در موقع بروز بحران عوامل داخلی موجب بحران میشوند و حتی در مواردی که عوامل
خارجی در ماجرا مشهود است ،میبینیم که جامعه استعداد درونی برای بروز پیشامد را

داشته است .به عنوان مثال میتوان گفت زلزله فاجعه نیست ،بلکه ساخت و ساز ما فاجعه
است .از خصوصیات دیگر بحران ،بروز پارامترهای غیر قابل کنترل است .بحران انواعی

دارد مانند بحران اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی ،فرهنگی ،طبیعی و بحرانهای ترافيكي

درهنگام زلزلههستند که میتوان آنها را با دانش قبلی مدیریت کرد .به طور کلی هدف
مدیریت ترافیک ،استفاده بهینه از شبکههایراههای ارتباطی موجود و افزایش ایمنیراهها

ست .این هدف باید تا حد ممکن بدون لطمه زدن به محیط زیست تحقق یابد .به عبارت
دیگر مدیریت ترافیک ،استفاده از امکانات موجود ،افزایش بهرهوری آنها و حفظ منافع

عمومی مربوط به شبکهراههای ارتباطی است.

بیان مسئله
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یکی از موضوعاتی که بیشترسکونتگاههای انسانی ،بویژه شهرهای بزرگ جهان با

آن دست به گریبان هستند ،موضوع مخاطرات طبیعی است )Alexander: 2002, 38(.در
کنار آن ،انقالب صنعتي دگرگوني عميقي در شكل و فرم شهرها به وجود آورد .شهرهايي

كه تا آن زمان جمعيت زيادي نداشتند ،با تراكم زياد انساني مواجه شدند که خسارات
زیادی را در وقوع مخاطرات طبیعی به همراه داشتند(صنیعی.)5 :1385 ،

ميزان مرگ و مير ناشي از بالياي طبيعي در كشورهاي در حال توسعه  3تا  4برابر و

تعداد مصدومين 40 ،برابر كشورهاي توسعه يافته بوده است (توکلی )9 :1371 ،در ايران

در بين  31بالياي طبيعي كه امكان وقوع آنها وجود دارد ،زلزله ازمهمترين آنها است.
ايران با  120هزار نفر تلفات انساني در زمره كشورهاي پرتلفات از نظر زلزله خيزي

رسيده است (عبدالهی.)60 :1384 ،

یکی از راهکارهای مدیریت بحران برای مواجهه با آسیبهای ناشی از بالیای طبیعی

درسکونتگاههای شهری توجه بهشریانهای حیاتیاست ( .) Cirianni et al, 2012: 29در

این میان نقش شبکه معابر به عنوان قدیمی ترین شریان حیاتی غیر قابل اغماض است.

به گونهای که مديران بحران يكي از داليل گسترده شدن ابعاد زلزله را عدم امداد رساني

به موقع ناشي از آسيب ديدگي معابر بيان كردهاند (مختارزاده و همکاران .)5 :1389 ،بنا
براین چيزيكه بيش از همه اهميت دارد ،نجات دادن جانانسانها در برابر اين رخداد

طبيعي و نقش شبكههاي ارتباطي از جملهراهها و مسيرهاي بين ساختمانهاي تخريب

شده در امدادرساني و كمك به مجروحين است كه نمي توان آنرا انكاركرد (شیعه و
همکاران.)36 :1389 ،

در این میان توجه به این موضوع که ،شبکه حمل و نقل بستر انجام مأموریتها و

وظایف پلیس راهور در زمان وقوع بحران است.امری ضروری است .بنابراین با توجه به

نقشی که شبکهحملونقل به عنوان یکی از اصلی ترین عوامل کنترل و مهار بحران دارد،

بررسی نقش پلیس راهور در افزایش کارایی این شبکه در زمان بروز بحران از اهمیت
مضاعفی برخورداراست (جعفري نسب.)1393 ،

شهر زرند با توجه به اینکه یکی از شهرهای صنعتی استان محسوب میشود و همچنین

یک راه ارتباطی بین استان کرمان و استانهای همجواراست از اهمیت باالیی برخوردار

است در کنار این موضوع شهر زرند یک شهر زلزله خیز نیز محسوب میشود که در

سالهای مختلف از جمله سال  1383زلزله مخربی را به همراه داشته است و تا کنون
نیز با این موضوع روبرواست که نشان دهنده وجود بحران زلزله در این شهر است.

بنابراین ،با توجه به تلفات و صدمات ناشی از زلزله و توجه به ظرفیتها و تواناییهای
شهر زرند جهت کاستن از خسارات ناشی از بالهای طبیعی از جمله زلزله میتوان جهت

مدیریت بحران در زمان وقوع زلزله در شهر زرند اقدامات مفید و قابل توجهی انجام
داد .هدف از این پژوهش بررسی نقش پلیس راهور در مدیریت ترافیک در هنگام بحران

نقش پلیس راهور در مدیریت ترافیک در زمان بحران زلزله (مطالعه موردی :شهر زرند)

محسوب ميشود که بينسالهاي  600تا  1976ميالدي 6000 ،زلزله در ايران به ثبت
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زلزله و همچنین توجه به اقدامات اجرایی مربوط در این زمینه جهت کاستن از صدمات
و خساراتاست تا بتوان به انجام تصمیمات به موقع و اقدامات الزامی کارا در حین و
پس از وقوع بحران بپردازیم.

سواالت پژوهش
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آیا پلیس راهور در مدیریت بحران ناشی از زلزله نقش دارد؟

آیامهمترین اقدامات پلیس راهور در زمان بحران شامل دسته بندی معابر ،طراحی و

اصالح وضعیت خیابانها ،ایجاد مسیرهای موقت و...است؟

پیشینه تحقیق

مقاله تحریر شده توسط محمد حسین پور و همکارانش که در سال ( ،)1391با

عنوان«ایجاد شریانهاي امن شهري رهیافتی بر کاهشآسیبپذیري در مواقع بحران»

کالن شهر تبریز را مورد بررسی قرار داده است ،شبکه معابر را بعنوان مهم ترین عوامل

آسیبپذیري مناطق شهري ،معرفیمیکند که داراي ارتباطی تنگاتنگ با تأمین فضاي
فرار و مکان امن در هنگام وقوع زمین لرزه و افزایش کارایی عملیات امداد و نجات

هستند .در این تحقیق بر لزوم انطباق میان شبکه معابر مهم و ساختار شهر ،بمنظور ایجاد
شبکه امن شهري ،تأکید شده است .بر اساس این تحقیق مشاهده شد که سطح معابر در
مناطق مختلف شهر تبریز یکسان نبوده و نیازمندبرنامهریزي مناسب از سويبرنامهریزان

است ،تا در مواقع بحران میزانآسیبپذیري به حداقل کاهش یابد.

سجاد گنجهاي و همکاران در سال( ،)1392در مقالهاي با عنوان «جایگاه شریان حیاتی

شبکه معابر درون شهري در کاهش مخاطرات زلزله از دیدگاه مدیریت بحران» به بررسی

آسیبپذیري شبکه معابر پرداخته و عملکرد آن به هنگام بروز زلزله را تشریحمیکنند .در
زمان وقوع زلزله در کمترین زمان ممکن باید ساکنان مناطق آسیب دیده را تخلیه نموده
و به آنها خدمات امدادي ارائه کرد .در نتایج این تحقیق آمده است:مهمترین نکتهاي
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که باید مورد توجه قرار گیرد نقش اساسی شبکه معابر در کاهش یا افزایش تلفات و

خسارات ناشی از زلزلهاست .بطوري که با شناسایی و رده بندي مسیرهاي درون شهري
و اولویت بندي آنها میتوان با کاهش زمان در بازگشایی مسیرهاي اولویت دار به هنگام

بروز زلزله و در نتیجه تسریع در عملیات امداد و نجات و میزان تلفات و خسارات ناشی
از سوانح را کاهش داد.

سالکی ملکی و همکاران ( ،)1392در پژوهشی تحت عنوان «کارایی فضایی شبکه

ارتباطی به منظور امدادرسانی بعد از وقوع زلزله (مطالعه موردی :شهرک باغمیشه تبریز)،

به استفاده از رهیافت تصمیم گیری چندمعیاره مبتنی بر سیستم اطالعات جغرافیایی برای
بررسی کارایی شبکههای ارتباطی بعد از وقوع زلزله در شهرک باغمیشه تبریز پرداختند.

برخوردار است و  60درصد کارایی قابل قبولی ندارند .با توجه به یافتههای تحقیق ،باید

تراکم ساختمانی و جمعیتی در معابر کم عرض کاهش یابد .در ضمن از افزایش درجه

محصوریت و ساختن ساختمانهای مرتفع جلوگیری شود .پیش بینی یک مرکز پشتیبانی
مدیریت بحران و تغییر کاربری اراضی بایر به فضاهای سبز ،به ویژه در خط شمال غربی
به شمال شرقی این شهرک و تصویب قوانین سخت گیرانه تر برای ساخت و ساز از
دیگر راهکارهایی است که باید به منظور افزایش کارایی شبکه ارتباطی مد نظر قرار داد.

چیانگ و جین (1992از کشور چین) ارتباط شبکهایشریانهای حیاتی را در برابر

زلزله ،مدلسازی کردند که نشاندهندة اهمیت حیاتی سیستمحملونقل در بینشریانهای
حیاتی جوامع شهری است.

چانگ و ناجیما ( ،)1999در مقالهای به بررسی شبکةحملونقل پس از زلزلة 1994

نورثریج پرداختند .در این مقاله ،به منظور ارزیابی عملکرد شبکة پس از بحران ،از سه
معیار  L، Dو Tاستفاده شده است؛ به طوریکه معیارهای مذکور به ترتیب ،بیانگر طول

آزاد بزرگراه ،میزان دسترسی بر مبنای فاصله و میزان بازیابی حجم ترافیک پس از زلزله
هستند.

مبانی نظری

تعاريف متعددي از ديدگاههاى گوناگون براى بحران ارائه گرديده است .بحران

حادثهایى است كه به طور طبيعي و يا به وسيله خود بشر ،ناگهاني و يا به صورت

فزايندهاى به وجود ميآيد و سختي و مشقتي را به جامعه انساني تحميل نمايد كه جهت

برطرف كردن آن ،نياز به اقدامات اساسي و فوق العاده است (پوري رحيم.)14 :1383 ،

جاناتان روبرتز تصريح ميكند كه :به راستي بحران امر سادهاي نيست .زيرا اين مفهوم

از يك خالء معنايي تكنيكي ،عملياتي و مورد اجماع به سبب ماهيت همه جا حاضري
(بهرهوري فراگير) آن رنج ميبرد.بحران شرايط غير عادي است كه در آن مشكالت

ناگهاني و پيش بيني نشدهاى پديد مىآيد ودر چنين شرايط ضوابط وهنجارها وقوانين

نقش پلیس راهور در مدیریت ترافیک در زمان بحران زلزله (مطالعه موردی :شهر زرند)

نتایج نشان میدهد که از کل مساحت شبکه ارتباطی ،فقط  40درصد از کارایی قابل قبول
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مرسوم ديگر كارساز نيست (صالحیان.)5 :1383 ،

یکی از عوامل بحران سازی که بشر از سالیان دراز با آن مقابلهمیکند زلزله است که

امروزه برای مقابله با آن راه کارهای گوناگونی ایجاد شده است.

زلزله :زلزله به تكانهاى زمين گفته مىشود كه به طور معمول ،به دليل فشار وارد به

زمين ،موجب گسيختگي زمين مىشود و ممكن است از چند ميلي متر تا دهها متر نوسان
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داشته باشد ،انرژي آزاد شده از سنگهاي گسيخته به صورت امواج خارج مىگردد و

گاه به صورت زلزله احساس مىشود (احمدي دستجردي ،بوچاني .)10 :1382 ،زلزله
در واقع انتشار امواج ناشي از انرژي آزاد شده در پي اغتشاشات دروني زمين است.

زمين لرزه پديدهاى است كه طي آن در مدتي كوتاه انرژي زيادي در زمين رها مىشود.
اين پديده جنبشهاى زيادي در زمين بوجود مىآورد كه باعث آشفتگي ناگهاني قسمت

بااليي زمين مىگردد (هاالسي.)5 :1367 ،و خسارات زیادی را بر جای میگذارد .بنابراین
جهت کاستن از این خسارات وصدمات باید بحران ناشی از زلزله را مدیریت کرد.

مدیریت بحران در واقع عبارت است از «ايجاد آمادگي و فراهم نمودن تمهيدات

و تداركات الزم سازماني براي رويارويي با بحران و به حداقل رساندن آثار تخريبي

آن» (موريسي جرج )1368 ،اصطالحی که تمامی جنبههایبرنامهریزی برای بحران و

مرتبط با بحران مشتمل بر فعالیتهای قبل و بعد از بحران را دربر میگیرد .همچنین این
اصطالح به مدیریت هر دو جانبه مخاطرات و پیامدهای بحران نیز میپردازد (آهنچی،
 .)8 :1376براساس نظريةپيرسونوکالير ،مديريت بحران عبارت است از تالش نظام يافته
توسط اعضاي سازمان همراه با ذينفعان خارج از سازمان ،درجهت پيشگيري از بحرانها و

يا مديريت اثربخش آن در زمان وقوع ( .)Mc Conkey, 1987: 8بنابر تعاریف مختلف،
مدیریت بحران دارای چهار رکن اصلی شامل کاهش خسارتها ،آمادگی ،واکنش و
بازسازی و عادی سازی است (مرکز مطالعات سوانح طبیعی.)60 :1380 ،

جهت مدیریت بهتر بحران توجه به شبکه حمل و نقل امری ضروری است .حمل

50

و نقل عامل پویایی جامعه است و یکی از اهداف مهندسی ترافیک تامین حمل و نقل
اقتصادی راحت و ایمن برای کاال و انسان است تقسیم بنديهاي حمل و نقل به گونههاي

متفاوتی بر حسب مکان ،زیرساختها و ...دیده میشود که از جمله آنها میتوان حمل و

نقل غیر موتوري وحملونقل موتوري اشاره کرد .در خصوص حمل و نقل درون شهري

نیز تقسیم بندي بهحملونقل عمومی وحملونقل خصوصی وجود دارد ،که در تصمیم

گیريها و سیاست گذاريهايبرنامهریزي شهري وبرنامهریزي حمل و نقل به آن توجه

خاص میشود .بنابراین شبکه حمل و نقل شهري ،بعنوانی ستون اصلی شهری است که
سیستمهاي حمل و نقل عمومی و خصوصی را در خود جای داده و مسیرهای عبور و

مرور را تشکیل داده است (خدایی.)1385 ،

از دید مدیریت بحران ،ترافیک در جایگاه خاصی قرار گرفته است زیرا یکی از

امدادي و اقالم مورد نیاز به منطقه بحران زده و نیز خروج آسیب دیدگان و مردم ،در

هنگام و بعد از وقوع زلزله است .دسترسی یا عدم دسترسی نیروهاي امدادي به یک

سیستم سریع و قابل اطمینان ترابري که بتواند در زمان تعیین شده حداکثر میزان کاال،
اقالم و نیروي انسانی را با کلیه تجهیزات خود به منطقه بحران زده انتقال دهد ،بسیار

حائز اهم یت بوده و حتی میتوان به جرأت گفت :یکی از ضرورتهاي حیاتی در یک

سیستم مدیریت بحران است (منصوري.)1390 ،

روش پژوهش

با توجه به ماهیت موضوع روش تحقیق در این پژوهش رویکردی تحلیلی-توصیفی

دارد که با استفاده از دو روش کتابخانهای و میدانی به جمع آوری اطالعات پرداخته شده
است .در ابتدا با استفاده از روش کتابخانهای که مبتنی بر مطالعات و یافتههای محققان در

حوزه موضوع پژوهشهستند به تدوین مبانی نظری و پیشینه پژوهش پرداخته شده است
و اطالعات مورد نیاز در این زمینه جمع آوری گردید .در نهایت با استفاده از پرسشنامه به

جمع آوری اطالعات پرداخته شده است و در محیط ویندوز با استفاده از نرم افزار SPSS

اطالعات جمع آوری شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دادهایم.

در پژوهش حاضر جامعه آماری انتخاب شده افسران پلیس راهور که شامل افسران

ارشد ،کارشناسان تصادفی و ...که در پلیس راهور شهر زرند حضور دارند به عنوان

جامعه آماری در نظر گرفته شده است .با توجه به جامعه آماری حجم نمونه به صورت

کل شمار تعیین شد که معرف جامعه آماریاست.همچنین با توجه به ابزار گرد آوری
اطالعات که پرسشنامهاست اعتبار آن مورد آزمون قرار گرفت .به منظور تعیین اعتبار

پرسشنامه تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد و با استفاده از نرم افزار  SPSSو

انجام محاسبات الزم ،ضریب آلفای پرسشنامه تحقیق برابر 0 /79به دست آمده است که
نشان دهنده اعتبار مطلوب و قابل قبولاست.

نقش پلیس راهور در مدیریت ترافیک در زمان بحران زلزله (مطالعه موردی :شهر زرند)

نیازهاي مهم در مدیریت بحران وجود تحرك و قابلیت نقل و انتقال سریع نیروهاي
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یافتههای پژوهش
توصیف دادهها

متغیرهای زمینهای که ویژگیهای فردی پاسخگویان را بر حسب سن ،میزان تحصیالت،

درجه و سنوات خدمت مشخصمیکنند ،مورد بررسی و توصیف قرار میگیرند.
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سن :از مجموع  15پاسخ دهنده به پرسشنامه 26/7 ،درصد از پاسخگویان در رده سنی

بیست تا سی سال قرار دارند ،همچنین 40درصد از پاسخگویان در رده سنی سی تا چهل
سال قرار دارند و  33/3از افراد پاسخگو در بین سنهای چهل تا پنجاه سال قرار دارند

بنابراین بیشتر پاسخگویان در رده سنی سی تا چهل سال قرار دارند.

تحصیالت :از مجموع  15پاسخگو ،میزان تحصیالت  33/3درصد از پاسخگویان

دیپلم 6/7 ،درصد فوق دیپلم 53/3 ،درصد لیسانس و  6/7درصد فوق لیسانس بوده

است.

درجه و سنوات خدمت :با توجه به درجه پاسخگویان 86/6 ،درصد جامعه نمونه از

لحاظ درجه افسر جزهستند و  13/4درصد افسر ارشدهستند .همچنین 20درصد از
جامعه نمونه بین یک تا ده سال سابقه خدمت داشتهاند و  73/3با سابقه خدمت یازده تا

بیست سال بودهاند و 6/7درصد از بیست و یک سال به باال خدمت کردهاند.

تحلیل متغیر اهمیت نقش پلیس راهور در مدیریت ترافیکی ناشی از زلزله

همان طور که در (جدول شماره )1 :مشاهده میشود در نمونه تحت بررسی میزان

اهمیت نقش پلیس راهور ناجا در مدیریت ترافیک ناشی از زلزله بین  3تا  5تغییر
مینماید ،و بطور متوسط این میزان  4بوده که بیش از  50درصد امتیاز را شامل میشود.

همچنین انحراف معیار در امتیاز نمونه تحت بررسی 0/655میباشد.

جدول :1تحلیل متغیر اهمیت نقش پلیس راهور در مدیریت ترافیکی ناشی از زلزله

در راستای پاسخ به این سوال که« آیا پلیس راهور در مدیریت بحران ناشی از زلزله

نقش دارد؟» اطالعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون  Tمورد تجزیه و تحلیل قرار
گرفتند که در جول ذیل نشان داده شده است:

جدول  :2نتایج آزمون فرضیه دوم

نتایج نشان میدهد (جدول  )2که میانگین محاسبه شده با توجه به مثبت بودن مقدار t

و نتایج آزمون  tبا درجه آزادی  14و میزان خطای برابر صفر ،در سطح اطمینان  95درصد
معنی دار است لذا میتوان نتیجه گرفت که از دیدگاه پاسخ دهندگان در سطح اطمینان
 95درصد رابطه بین متغیرهای موجود در حد باالیی است لذا نتایج جهت پاسخ به این
سوال که« آیا پلیس راهور در مدیریت بحران ناشی از زلزله نقش دارد؟» نشان میدهد

که« :پلیس راهور در مدیریت ترافیک بعد از بحران ناشی از زلزله نقش زیادي دارد ».به
عبارتی میتوان در زمان وقوع زلزله با استفاده از نیروی پلیس راهور در مدیریت ترافیک

نقش پلیس راهور در مدیریت ترافیک در زمان بحران زلزله (مطالعه موردی :شهر زرند)

شکل :1نمودار تحلیل متغیر اهمیت نقش پلیس راهور در مدیریت ترافیکی ناشی از زلزله
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شهری از خسارات و صدمات ناشی از زلزله به صورت چشم گیری کاست.

تحلیل شاخصهاي مؤلفه قابل اجرا بودن اقدامات پیش بینی شده پلیس راهور بعد

از وقوع زلزله با توجه به اینکه پارامتر میزان اجرایی بودن اقدامات پیش بینی شده توسط

پلیس پس از وقوع زلزله یکی از مولفههای اصلی پژوهش حاضراست .در (جدول )3

شاخصهای مربوط به این پارامتر پس از تحلیل توصیف شدهاند و اینشاخصها بر
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اساس میانگین امتیازشاخصها به صورت نزولی مرتب شدهاند.

جدول  :3تحلیل شاخصهاي مؤلفه قابل اجرا بودن اقدامات پیش بینی شده پلیس راهور بعد از وقوع
زلزله
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اجرایی بودن اقدامات «استفاده از وسایل کنترل ترافیک (تابلو ،مانع و )...در مدیریت

ترافیک در هنگام زلزله»« ،کنترل ترافیک درتقاطعها در زمان زلزله» به ترتیب دو اقدام با

بیشترین امتیاز از نظر اجرایی بودن دررتبههای نخست و دوم قرار دارند وشاخصهاي

«مدیریت ترافیک با استفاده از امکانات و تجهیزات موجود در زمان زلزله» و «شروع

عملیات مدیریت ترافیک در ساعات اولیه زلزله» به ترتیب از نظر امتیاز کمترین امکان
اجرایی را از نظر شرکت کنندگان در پژوهش حاضر کسب نمودهاند.

در راستای پاسخ به این سوال که «آیامهمترین اقدامات پلیس راهور در زمان بحران

شامل دسته بندی معابر ،طراحی و اصالح وضعیت خیابانها ،ایجاد مسیرهای موقت و...

گرفتند که در جول ذیل نشان داده شده است:

جدول :4نتایج آزمون  Tدر راستای پاسخ به سوال دوم پژوهش

همان طور که جدول باال نشان میدهد به جز دو متغیر«مدیریت ترافیک با استفاده

از امکانات و تجهیزات موجود در زمان زلزله» و «شروع عملیات مدیریت ترافیک در

ساعات اولیه زلزله» همه متغیرها در سطح مناسبی در راستای اقدامات پلیس در زمان

بحران زلزله قرار دارند و میتوان با توجه به آنها وبرنامهریزی برای متغیرهای نامناسب
از خسارات و صدمات ناشی از بحران زلزله کاست.

نقش پلیس راهور در مدیریت ترافیک در زمان بحران زلزله (مطالعه موردی :شهر زرند)

میباشد؟» اطالعات جمع آوری شده با استفاده از آزمون  Tمورد تجزیه و تحلیل قرار
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بحث و نتیجه گیری

با توجه به این مطلب که بحرانهای طبیعی سهم عمدهای از خسارات مالی ،جانی،

دهند و روزبه روز بر خطرات ناشی از
روحی و روانی را درجهان به خود اختصاص می 
حوادث و بحرانها در کشورهای دنیا افزوده میشود ،در نتیجه ارائه برنامه مناسب دولتها
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و بکارگیری روشهای مناسب مدیریتی و پیشگیرانه در جهت کاهش تلفات انسانی و
خسارات مالی در هنگام وقوع چنین حوادثی ضروری مینماید .بیشتر کشورهای دنیا در
معرض چنین خطراتی قرار دارند ،از کشورهای صنعتی و پیشرفته که امکان بروز سیل و

زلزله در آنها فراوان است تا کشورهای جهان سوم که بالیای طبیعی فراوانی آن را تهدید

میکنند .در این راستا میتوان با اهمیت دادن به نوع ساختار شهری و در کنار آن مدیریت
ترافیک در زمان زلزله از خسارات و صدمات ناشی از بحران به صورت قابل توجهی

کاست.دراین پژوهش سعی برآن بوده است که با بررسی نقش پلیس راهور در مدیریت
ترافیک در زمان وقوع زلزله کمترین خسارات و صدمات ممکن را به همراه داشته باشیم.

که با توجه به سواالت تحقیق و نتایج به دست آمده نشان داده شد که پلیس راهور در
مدیریت ترافیک بعد از بحران ناشی از زلزله نقش زیادي دارد که نتایج مثبت حاصل از

آزمونTآن را تاییدمیکند .همچنین اقدامات مشخص شده برای پلیس راهور در زمان

بحران زلزله قابل اجراهستند و برای دو متغیر «مدیریت ترافیک با استفاده از امکانات

و تجهیزات موجود در زمان زلزله» و «شروع عملیات مدیریت ترافیک در ساعات اولیه
زلزله» باستی تدابیر الزم دیده شود تا در سطح مناسبی از قابلیت اجرا بودن قرار بگیرند.

پیشنهادات

-

اگاهی و مساعدت مردم در انتخاب بهترین مسیر

-

تعریض معابر کم عرض و اجرای عقب کشیها ،بخصوص در محالت قدیمی

-

-

فرهنگ سازی جهت همکاری بیشتر مردم و پلیس راهور

توسعه و گسترش فضاهای باز و فضاهای سبز ،که از مؤثرترین راهها برای

گسترش فضاهای امن ،هنگام زلزله و کاهشآسیبپذیریاست.
-

هماهنگی با بخشهای مختلف (پلیس ،كنترل ترافیك و )...جهت تسهیل انجام

-

حضور به موقع نيروهاى متخصص راهنمايي و رانندگي و پليس راه در كنترل

خدمات اضطراری
عبور و مرور

-

-

-

ايجاد سهولت در تردد وسايط نقليه امدادي و حامل كمكهاى مردمي و دولتي
اولويت بندي در عبور و مرور وسايط نقليه به داخل شهر

تقسیم بندی خیابانها جهت استفاده وسایل نقلیه امدادی.تامین سوخت و کمک

رسانی و...

عمومی افراد ،استفاده از خودروها و ماشینآالت مناسب.
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